
1 

 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUPRES 
Općinsko vijeće Kupres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 
ZA PERIOD SIJEČANJ 2016.- PROSINAC 2016. GODINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kupres, veljača 2016. godine  



2 

 

Temeljem članka 118. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine kupres, broj: 20/08) i 
članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine kupres“ broj: 
10/04), Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 24.02.2016.   godine, donijelo je : 
 

   PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 
ZA PERIOD SIJEČANJ 2016.- PROSINAC 2016. GODINE 

 
A) TEMATSKI DIO 

1. Informacija o stanju javnog reda i mira u Općini Kupres 
OBRAĐIVAČ: PS Kupres 

Rok: travanj 2016. godine 
2. Izvješće o radu Centra za socijalni rad sa osvrtom o stanju socijalne srbi na 

području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Centra za socijalni rad 

Rok : travanj 2016. godine 
3. Izvješće o radu javnog pravobranitelja koji zastupa Općinu Kupres  

OBRAĐIVAČ: Javni pravobranitelj 
Rok : travanj 2016. godine 

4. Informacija o stanju zaposlenosti na području Općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje – ispostava Kupres 

Rok : travanj 2016. Godine 
5. Informacija o stanju lokalne infrastrukture na području općine Kupres  

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno-  stambene 
poslove i Javno komunalno poduzeće d.o.o. Kupres  

Rok : svibanj 2016. godine 
6. Informacija o obnovi na području općine Kupres u 2015. godini 

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno-  
stambene poslove 
Rok : svibanj 2016. godine 

7. Informacija o radu „Šumarije“ Kupres sa osvrtom na stanje šuma, uzgoj- 
eksploatacija sa mjerama za unaprjeđenje sa financijskim pokazateljima 

OBRAĐIVAČ : Šumarija Kupres 
Rok: svibanj 2016. godine 

8. Informacija o prirodnim resursima i danim koncesijama na području općine 
Kupres i načinu korištenja 

OBRAĐIVAČ : Vlada HBŽ i nadležno ministarstvo u suradnji s nadležnim službama 
općine 

Rok : svibanj 2016. godine 
9. Informacija o rješavanju statusa braniteljske populacije  

OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove financije , pitanja  branitelja i 
civilnu zaštitu 

Rok : svibanj 2016. godine 
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10. Informacija o podzemnim i  nadzemnim instalacijama uređaja i opreme na 
području općine Kupres 

OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar i 
geodetske poslove  
Rok : svibanj 2016. godine 

11. Informacija o provođenju prostorno planske politike na području općine Kupres  
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar i 
geodetske poslove  
Rok :svibanj 2016. godine 

12. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva i organizacija zdravstva u 
općini Kupres. 
OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Doma  zdravlja Kupres 
Rok: lipanj 2016. godine 

13. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Kupres (položaj 
građana u socijalnoj potrebi djece i omladine sa posebnim potrebama  

OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove i Centar za socijalni rad Kupres 
Rok : lipanj 2016. godine 

14. Informacija o stanju i pravnom statusu društveno- državne imovine na području 
općine Kupres  

OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove u suradnji s ostalim službama 
Rok : lipanj 2016. godine 

15. Izvješće o provođenju Odluke o pašarenju na području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Služba  za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 

poslove 
Rok: lipanj 2016. godine 

16. Izvješće o radu organa državne službe Općine Kupres za 2015. godinu 
OBRAĐIVAČ : Sve službe 
PREDLAGAČ : Općinski načelnik 
Rok : polugodišnje 

17. Izvješće o izvršenju proračuna 
OBRAĐIVAČ: Općinsko načelnik i služba koja prati financije 
Rok : polugodišnje 2016. godine 

18. Izvješće o radu i analiza rada nadležne općinske inspekcije 
OBRAĐIVAČ : Općinski inspektori 
Rok : polugodišnje 

19. Informacija i analiza rada Županijskih inspekcija koje pokrivaju pojedine oblasti u 
općini Kupres 

OBRAĐIVAČ: Uprava za inspekcijske poslove Vlade HBŽ Livno 
Rok : polugodišnje  

Informacija će sačinjavati problematiku i prijedlog mjera u pogledu provođenja 
zakona iz oblasti koje pokrivaju inspekcijske službe za područje općine Kupres 
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20. Izvješće o provođenju zaključaka i odluka Općinskog vijeća 
OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik, sve općinske službe i svi na koje se odnose 
zaključci Općinskog vijeća kao i kolegija Općinskog vijeća u okviru evidencije 
Rok : polugodišnje 

21. Izvješće Skupštine javnih poduzeća  i upravnih vijeća  
OBRAĐIVAČ: Skupština javnih poduzeća, Nadzorni odbori i direktori javnih 
poduzeća, Upravna vijeća ustanova i ravnatelji ustanova  
Rok : polugodišnje 

22. Izvješće o radu civilne zaštite sa mjerama i prijedlozima mjera, obraditi i probleme 
dominiranja na području općine Kupres i stanju protupožarne zaštite  

OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok: srpanj 2016. godine 

23. Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju zakona o poljoprivrednom 
zemljištu na prostoru općine Kupres 

OBRAĐIVAČ : Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene  
Rok : rujan 2016. godine 

24. Informacija o postignutom uspjehu odgojno- obrazovnog rada na kraju nastavne 
godine 2014/2015. godine u Osnovnoj školi „fra. Miroslava Džaje „ Kupres (sa 
prijedlozima mjera za unaprjeđenje obrazovno- odgojnog procesa) 

OBRAĐIVAČ: Ravnatelj osnovne škole 
Rok: rujan 2016. godine  

25. Informacija o postignutom uspjehu odgojno- obrazovnog rada na kraju nastavne 
godine 2013/2014. godine u Srednjoj školi (sa prijedlozima mjera za unaprjeđenje 
obrazovno- odgojnog procesa) 

OBRAĐIVAČ: Ravnatelj Srednje škole 
Rok: rujan 2016. godine  

26. Informacija o radu Turističke zajednice (Podružnica Kupres) 
OBRAĐIVAČ: Turistička zajednica-podružnica Kupres 
Rok : rujan 2016. godine 

27. Informacija u stanju oblasti kulture i fizičke kulture na području općine Kupres  
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove  
Rok : rujan 2016. godine 

28. Informacija o provođenju Strategije razvoja općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove  

Predlagač : Općinski načelnik 
Rok: rujan 2016. godine 

29. Informacija o izgradnji vikend naselja sa pripadajućom infrastrukturom i ostalih 
turističkih kapaciteta na području općine Kupres   

OBRAĐIVAČ :  Služba za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar, i 
geodetske poslove 
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Rok: listopad 2016. godine 
30. Informacija o zimskom održavanju putova na području općine Kupres 

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove i Služba za inspekcijske poslove , financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu 
Rok : listopad 2016. godine 

31. Informacija o investicijama koje se financiraju iz Proračuna Općine Kupres  
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske polove, financije, pitanja branitelja i civilnu 

zaštitu  
 Rok: listopad  2016. godine 

32. Izvješće o radu Vijeća Mjesne zajednice Kupres za 2014. godinu 
OBRAĐIVAČ: Vijeće Mjesne zajednice i predsjednici Mjesnih zajednica 
Rok: studeni 2016. godine  

33. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2017. do prosinac 2017. godine  
Temeljem prijedloga općinskog načelnika i njegovih pomoćnika, prijedloga i sugestija 
vijećnika, kako i prijedloga ustanova i poduzeća od posebnog interesa za Općinu koji su dali 
prijedloge i sugestije za izmjenu i dopunu Nacrta programa, Općinsko vijeće će usvojiti 
program rada vijeća za period siječanj 2017- prosinac 2017. godine 
 OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća  

Rok: prosinac 2016. godine 
 

NORMATIVNI DIO  
1.  Prijedlog Proračuna općine Kupres 2016. godinu 

OBRAĐIVAČ:   Služba za inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok: veljača 2016. godine 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2016. godinu 
OBRAĐIVAČ:  Služba za inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok: veljača 2016. godine 
OBRAĐIVAČ:  Služba za inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu 

zaštitu 
3. Odluka o usklađivanju pravnog statusa PP „Kupreško polje“ 

OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik 
Rok: veljača 2016. godine 

4. Odluka o brisanju upisa nositelja Prava Općenarodna imovina 
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove 
Rok: veljača 2016. godine 

5. Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za 
uređenje građevinskog zemljišta za 2016. godinu 

OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove 



6 

 

Rok: veljača 2016. godine 
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine  

OBRAĐIVAČ:  Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar, geodetske 
poslove i civilnu zaštitu 
Rok: veljača 2016. godine 

7. Odluka o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje poljoprivredne 
proizvodnje na području općine Kupres  

OBRAĐIVAČ:  Služba za inspekcijske poslove, financije pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok: ožujak 2016. godine 

8. Odluka o uvjetima držanja i uzgoja pčela 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
Rok: travanj  2016. godine 

9. Odluka o načinu vršenja pašarenja na području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
Rok: travanj  2016. godine 

10. Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na 
području općine Kupres 

OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne 
poslove i povjerenstvo za mjesne zajednice i suradnju sa općinama i gradovima i 
nevladinim udrugama 
Rok: travanj 2016. godine 

11.  Odluka o zaštiti prirodnih plodova na području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
Rok: svibanj 2016. godine 

12. Odluka o zaštiti rakova na području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
Rok: svibanj  2016. godine 

13. Odluka o usvajanju elaborata o postavljanju turističke signalizacije 
OBRAĐIVAČ : Općinski načelnik  
Rok: svibanj 2016. godine 

14. Odluka o komunalnom redu  
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
Rok: lipanj 2016. godine 

15. Odluka o komunalnoj naknadi  
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove 
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Rok: lipanj  2016. godine 
16. Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojem je vlasnik općina Kupres i visini 

naknade za uporabu pašnjaka 
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene 
poslove  
Rok: lipanj  2016. godine 

17. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća  
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za Statutarna pitanja, Poslovnik i propise 
Rok: lipanj 2016. godine 

18. Program razvoja i sistema zaštite spašavanja na području općine Kupres 
OBRAĐIVAČ:  Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok: rujna 2016. godine 

19. - Nacrt Proračuna općine Kupres za 2017. godine 
Rok: studeni 2016. godine 
Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2017. godine 
OBRAĐIVAČ: Služba za inspekcijske poslove , financije, pitanja branitelja i civilnu 
zaštitu 
Rok : prosinac 2017. godinu 

 
Poslovi utvrđeni ovim Programom rada za 2016. godinu su samo okvirni. Ovlašteni 
predlagatelji se ne ograničavaju, već se od njih očekuje da podnesu i druge prijedloge tijekom 
2016. godine koji će se sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog vijeća 
uvrstiti u dnevni red sjednice. Općinsko vijeće će sukladno posebnim propisima donositi 
rješenja, zaključke, davati suglasnosti, preporuke, smjernice, upute i drugo kada se za to 
ukaže potreba.  
Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostave istih Općinskom vijeću, ovlašteni 
predlagatelji nastojat će se pridržavati rokova utvrđenih ovim Programom rada. 
Sukladno Poslovniku o  radu Vijeća, Općinsko vijeće tromjesečno će razmatrati ostvarivanje 
programa rada i poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.  
Program rada Općinskog vijeća Kupres nakon donošenja objavit će se u „Službenom glasniku 
općine Kupres“ i staviti na uvid javnosti sukladno članku 62. Poslovnika o radu. 
Izmjene i dopune postojećih akata i njihovo usuglašavanje sa višim aktima u tijeku godine da 
bude obveza svih Općinskih službi i Općinskog vijeća.  
Primjedbe iznesene na Kolegiju Općinskog vijeća vezano za Izvješće Skupštine javnih 
poduzeća, pismena izvješća rukovodioca javnih poduzeća i ustanova kojim je općina Kupres 
osnivač,  raspravljati u istom terminu. Javna poduzeća podnijeti će izvješća po propisanom 
zaključku koje je usvojilo Općinsko vijeće.  
Broj : 01-02-1-26/16                                                                         Predsjednik OV 
Kupres,24. veljača 2016. godine                                                       Mlađen Pavlica  


